FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1

ZP 271.3.2017.AP
OFERTA

GMINA Mniszków
26-341 Mniszków
ul. Powstańców
Wielkopolskich10

PODSTAWOWE INFORM ACJ E O FIRMIE OFERENTA
Nazwa Firmy:
Siedziba (miejscowość, poczta):
Adres (ulica):
Sąd / Organ rejestrowy:
Nr w Rejestrze KRS
lub Ew. Dz. Gospodarczej:
Kapitał zakładowy: *
Kapitał wpłacony: *
NIP:
REGON:
Internet: http://
e-mail:
Fax.:
telefon:
* Dotyczy tylko spółek: akcyjnych, komandytowo–akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Oferuję/my* wykonanie zamówienia pn.: Dowóz i odwóz dzieci do placówek
oświatowych z terenu Gminy Mniszków, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.,
zgodnie z SIWZ ZP 271.3.2017.AP przy udziale opiekuna/ów*, w części* :I Trasa (….
biletów)*, II Trasa (….biletów)*, III Trasa (….biletów)*, IV Trasa * na następujących
warunkach:
1.1 I TRASA * (sprzedaż ….. biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły Podstawowej w
Bukowcu nad Pilicą i do Szkoły Podstawowej w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :

…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….
b) Wynagrodzenie za 10 miesięcy realizacji zamówienia, wynosi :
……………………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................
1.2 II TRASA * (sprzedaż …. biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły Podstawowej w
Błogiem Rządowym i do Szkoły Podstawowej w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….
b) Wynagrodzenie za 10 miesięcy realizacji zamówienia wynosi :
………………………………………………………….…zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................
1.3 III TRASA* (sprzedaż …. biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły Podstawowej w Stoku
oraz do Szkoły Podstawowej w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….
b) Wynagrodzenie za 10 miesięcy realizacji zamówienia wynosi :
………………………………………………………….…zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................
1.4 IV TRASA* (przewozy do placówek specjalnych w Piotrkowie Tryb.) * :
a) Cena jednostkowa brutto za 1 kilometr przewozu: …………………..zł., w tym podatek VAT
……………..%, słownie brutto ………………………………………………………………………………
b) Szacunkowa cena całkowita wykonania zamówienia ( cena brutto za 1 km x 60 km x 185 dni nauki
szkolnej) wynosi :
cena brutto………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie brutto : .....................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
2. Na w/w cenę z ust.1.1, ust.1.2,ust.1.3 składa się zakup biletów miesięcznych przez
Zamawiającego na początku każdego miesiąca według poniższego zestawienia :

Nazwa
placówki

W
tym
Cena brutto 1
Miejscowość
VAT
biletu
i nazwa
miesięczneg (%)

przystanku

1

2

Duży Potok
ITRASA*:
do

Zajączków
Marianka
Małe

Szkoły
Podstawowej w Końskie
Bukowcu nad
Radonia
Pilicą
i do
Szkoły
Podstawowej w
Mniszkowie

Grabowa
Syski

o

3

Ilość
uczniów
(w tym do
placówki w
Mniszkowie)

4

5

Łączny
koszt
Razem koszt
biletów
biletów brutto
brutto za 10
na m-c
miesięcy
(kol. 3 x kol.
realizacji
5)
dowozu
(kol. 6) x 10
6
7

19(4g)
9(2g)
20(4g)
27(6p+5g)
7(1g)

Góry
Trzebiatow -

9(3g)

skie
Julianów

12(2p+2g)

Obarzanków

4(1g)

Mniszków

-

Bukowiec
nad Pilicą
RAZEM na trasie nr 1:
Błogie
Rządowe
II T R A S A* :
do

Błogie
Szlacheckie
Nowe

Szkoły
Podstawowej
w Błogiem
Rządowym

Błogie
Konstantynó
w

8(1p+7g)
115 (38)
4(4g)
9(3g)

17(2g)

16(3g)

…………../ …………

Prucheńsko
Małe

i do
Szkoły
Podstawowej w
Mniszkowie

Prucheńsko
Duże

12

21(5g)

Zarzęcin

26(7g)

Owczary

8(4g)

Strzelce

34

Stoczki

18(2g)

RAZEM na trasie 2:

165 (30)
…………/ ………

III T R A S A * :

do
Szkoły
Podstawowej w
Stoku

Strzelce
Stoczki

1(1p)

Marianka

12(10p+2g)

Radonia

42(38p+4g)

Stok
Jawor
Kolonia

i do
Szkoły
Podstawowej w
Mniszkowie

4(4g)

2(2g)
13(8p+4g)

Jawor

21(13p+5g)

Świeciechów

16(7p+4g)

Mniszków

6

Olimpiów

9(7p)

Mikułowice

13(4p+1g)

RAZEM na III trasie :
RAZEM I Trasa *+II Trasa *+ III Trasa* :

139 (114)

…./…

419 <115+ 165+139>

*niepotrzebne skreślić
3. Zamówienie wykonamy w terminie do 31.12.2018.
4.Termin płatności …………dni* od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
*(UWAGA - II kryterium oceny ofert, w ust.4 należy wpisać 14 lub 21 lub 30 dni)

5.Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ

i zobowiązuję(emy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
6.Nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia.
7.Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności
innym uczestnikom postępowania:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

1
8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
nie zamierzamy / zamierzamy* (*niepotrzebne skreślić) powierzyć podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ....................................................................................
firmie …............................................................ z siedzibą w …....................................... .
a) wykonanie części dotyczącej ....................................................................................
firmie …............................................................ z siedzibą w …....................................... .
9.Nie powołujemy / powołujemy ( w załączeniu składamy zobowiązanie)

* (*niepotrzebne skreślić) się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

a) nazwa (firma) podmiotu:
.....................................................................................................................................
1) w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 w zakresie:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

b) nazwa (firma) podmiotu:

....................................................................................................................................
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej ;

10. Oświadczam(my), że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Prawa zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawimy dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia / jej
modyfikacjami* i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

12. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................, dn. ...........................
....................................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:„Dowóz i odwóz dzieci do
placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków, w okresie od 01.01.2018 do
31.12.2018r.”
Oznaczenie sprawy: RB.271.3.2017.AP
Zamawiający:

Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia.

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert:
1) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w części V ust.1 ,ust.2 pkt: 1, 2, 3a, 3b Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w Ogłoszenia o zamówieniu.

2.

Wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na warunkach
określonych w art. 22a pzp. (wypełnić jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących
podmiotów:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(należy wskazać podmiot/podmioty)
Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy
wykonawca

polegając

na

zdolnościach

lub

sytuacji

innych

podmiotów

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
Wykaz dokumentów:

a) ………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………

3.

Wykazanie, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności w sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 Pzp (wypełnić jeżeli
dotyczy).
Oświadczam,

że

zachodzą

w

stosunku

do

mnie

podstawy

wykluczenia

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24

ust.

5

ustawy

Pzp).

Jednocześnie

oświadczam,

że

w

związku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze
…...........................................................................……………………..............................……
…………………………………………………………………………………
…...........................................................................……………………..............................……
…………………………………………………………………………………

4.

Wykazanie, że nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a
ust. 1 pzp podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 Pzp. (wypełnić jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa
w art. 22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 Pzp:

1) ……………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………
5.

Wykazanie, że nie zachodzą wobec podwykonawców podstawy wykluczenia.
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy
wykluczenia.

1) …………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………

6.

Oświadczenie o nie przedstawianiu informacji wprowadzających w błąd
zamawiającego,

przedstawianiu

wymaganych

dokumentów

oraz

nie

podejmowaniu bezprawnych działań.
Oświadczam, że:

1) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegam
wykluczeniu, spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataiłem
tych informacji;
2) jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawiłem informacji
wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
4) bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogących dać mi przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5) Prawdziwość

powyższych

danych

potwierdzam(-y)

własnoręcznym

podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

